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Takk for at du deler denne dagen med oss.
Familien

Prest: Svein Josefsen
Sang: Peter Estdahl

Cello: Anders Finstad
Diktlesing: Duc Mai-The og Ingrid Vollan

Orgel: Øyvind Kristiansen

Alle dikt er skrevet av Liv Heidrun

kunne være i natt
at menneskene
ville det vakre i verden

blinker i bølger
en månestråle
i en katedral
toner stiger

hvem synger stille
hvem vil det vakre
et under i en katedral

det vakre skje

Liv Heidrun Rising
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Prelude fra Suite nr. 2 i d-moll (J. S. Bach)

Å leva, det er å elska det beste di sjel fekk nå;
å leva, det er i arbeid mot rikare mål å trå.

Å leva, det er i livet å finna det største verd;
å leva, det er å vinna til sanning i all si ferd.

Å leva, det er å leggja all urett og lygn i grav;
å leva, det er som havet å spegla Guds himmel av.

Dikt: Tilstede

Here Comes the Sun (George Harrison)

Dikt: Gråten bestemmer

Dikt: Kunne være i natt

Fader vår, du som er i himmelen.
La ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme.

La din vilje skje på jorden som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød.

Forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere.
Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde.
For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen

Dikt: Nok En Gang

Tenn lys
Et lys skal brenne for denne lille jord
Den blanke himmelstjerne, der vi og alle bor
Må alle dele håpet så gode ting kan skje
Må jord og himmel møtes. Et lys er tent for det

Tenn lys
To lys skal skinne for kjærlighet og tro
For dem som viser omsorg og alltid bygger bro
Må fanger få sin frihet og flyktninger et hjem
Tenn lys for dem som gråter og dem som trøster dem

Tenn lys
Tre lys skal flamme for alle som må sloss
For rettferd og for frihet. De trenger hjelp av oss
Må ingen miste motet før alle folk er ett
Tenn lys for dem som kjemper for frihet og for rett

Tenn lys
For livets rikdom, for jord og luft og vann
Tenn lys for fred og vennskap, for barn i alle land
Må ingen være redde, og mangle hjem og brød
Tenn lys og håp i verden, mot fattigdom og nød

Svanen (C. Saint-Saëns)


